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تدوین آموزش نامه و تاثیر بکارگیری آن بر رضایت دانشجویان فوریت پزشكي
و ارزشیابی بالینی آنان در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1392
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 .1مربی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ایران
 .2دانشجوی دکتری تخصصي سالمت در باليا و فوريتها ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ايران
 .3دانشیار و عضو مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ایران
 .4دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران
 .5دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ایران
 .6عضو هيات علمي گروه اتاق عمل ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ایران
 .7دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت مقاله1393/07/12 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/11/10 :

چکیده
مقدمه :استفاده از ارزشیابی کار آمدترین روش بهبود کیفی آموزش است .ابزارهای ارزیابی بالینی مختلفی برای رسیدن به این

هدف طراحی شده اند که آموزش نامه از آن جمله است .مطالعه حاضر به منظور تاثیر بکارگیری آموزش نامه بر رضایت دانشجویان

فوریت پزشكي و نمرات ارزشیابی آنان در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  1392انجام گرفته است.

روش کار :پژوهش از نوع مداخله ای بود .کلیه دانشجویان فوریت پزشکی ( 33دانشجو) با سر شماری وارد پژوهش شدند .ابزار جمع آوری
اطالعات آموزشنامه و پرسشنامه رضایتمندی بود .اعتبار محتوا و صوری فرم های آماری آموزش نامه و پرسشنامه هاي رضایتمندی توسط

اعضای هیات علمی دانشگاه تایید گردید .ضریب آلفای کرونباخ  0/97برای فرم ها و  0/91براي پرسشنامه ها به دست آمد .داده ها توسط

نرم افزار  16 SPSSو با استفاده از آزمون تی مستقل و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزیه و تحليل قرارگرفت.

یافتهها :میانگین نمرات رضایتمندی دانشجویان  ،2/55±0/62میانگین نمرات خود ارزیابی دانشجویان  2/96±1/03و ارزشیابی
توسط مربی اول  ،2/81±1/03همچنین ارزشیابی توسط مربی دوم  2/74±1/01و نیز توسط هر دو مربی  2/77±1/01به دست آمد.

نتایج حاصل نشان دادند که نمرات خود ارزیابی دانشجویان با ارزشیابی مربيان ،رضایتمندی دانشجویان با میانگین نمرات خود ارزیابی
آنان ،نمرات خود ارزيابي دانشجويان و معدل آنها و نمرات ارزشیابی مربيان و معدل دانشجويان ارتباط معناداری وجود دارد در حالیکه

بين نمرات رضايتمندي دانشجويان و نمرات ارزشیابی توسط مربيان ارتباط معكوس معني دار وجود دارد (.)P˂0/05

نتیجه گیری :با توجه به رضایت دانشجويان از بکارگیری آموزش نامه و نیز تشابه نمرات خود ارزیابی و ارزشیابی مربیان می توان

این روش را به دلیل عینی و ساده بودن جهت ارزشیابی چند منبعی دانشجویان در آموزش بالینی آنان پیشنهاد نمود.
واژگان کلیدی :آموزش نامه ،دانشجويان فوريت پزشكي ،خود ارزیابی ،رضايتمندي
مقدمه
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استفاده از ارزشیابی کارآمد ترین روش برای بهبود کیفی

جهت سازماندهی و ثبت فعالیت های آموزشی مختلف فراهم

به این هدف طراحی شده اند که آموزش نامه از آن جمله

در این سند عالوه بر فهرستی از موارد مشاهده شده ،گزارشی

آموزش است .ابزارهای ارزیابی بالینی مختلفی برای رسیدن

می کند [ .]1آموزش نامه وسیله ثبت فراگیر محور است که

است .آموزش نامه وسیله ساده ای برای فراگیران ،چارچوبی

از تجارب رسمی آموزشی نیز وجود دارد [ .]2از مزایای آن

* نویسنده مسئول :مهناز خطیبیان ،دانشیار و عضو مرکز تحقیقات مراقبت
های مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ایران

اهداف آموزشی ،کمک به تسهیل برنامه ریزی کلی از تجارب

تلفن081-38380319 :

ایمیلMahnaz.khatiban@gmail.com :

می توان به مواردی چون تشویق دانشجو در رسیدن به

تدوین آموزش نامه و تاثیر آن بر رضایت دانشجویان...

آرزو كرمپوريان و همکاران

مختلف ،وسیله ای جهت خود ارزیابی ،وسیله ای جهت مرور

آنها حین انجام پژوهش در بیمارستان یا پایگاه کار آموزی

و افزایش توانایی آموزشی و سنجش مربیان و اساتید ،آشنایی

دانشجو انتقالي ،ميهمان و مشروطي بودن و غيبت بيش از

تجارب قبلی و مقایسه با تجارب جدید ،صرفه جویی در زمان
فراگیر با نیازهای آموزشی خود ،کمک به فراگیر در ارتقای
فردی و حرفه ای خود ،ایجاد ارتباط بین تئوری و بالین ،آشنا

نمودن اساتید با مشکالت دانشجو و ارائه باز خورد مناسب به

داشتند با سرشماری وارد پژوهش شدند .الزم به ذكر است
حد مجاز جزء معیارهای خروج از در نظر گرفته شد .برنامه

هاي كارآموزي باليني دانشجويان و گروه بندي آن ها ،بر
اساس برنامه ريزي دانشكده و توسط مسؤولين امور باليني

دانشجو اشاره نمود [.]3
رشته فوریت پزشکی یکی از رشته های گروه پزشکی می

با  22فرم آماری برای انجام روش های عملی مربوط به هر

سالمت ،ارائه خدمات و امداد رسانی به بیماران و مصدومین

مربيان و دانشجویان از بکارگیری آموزش نامه بود .الزم به

باشد .دانش آموختگان این رشته به عنوان عضوی از تیم
را در مرحله پیش بیمارستانی به عهده دارند .فوریت پزشکی

رشته ای کاربردی و متکی به آموزش بالینی می باشد به
طوری که نیمی از زمان آموزش به آموزش بالینی اختصاص

می یابد .با توجه به میزان زمان در نظر گرفته شده رسمی
جهت آموزش عملی می توان چنین برداشت کرد که یکی از

دغدغه های مربوط به آموزش این دانشجویان ارزیابی آنها به
خصوص در بالین می باشد .اغلب هنگام ارزشیابی ،مربیان و

دانشجویان با مشکالتی روبرو هستند که می تواند منجر به
نارضایتی در افراد شود.

انجام گرديد .ابزار جمع آوری اطالعات شامل :آموزش نامه ای

یک از موضوعات درسی و همچنین پرسشنامه رضایتمندی

ذکر است که پرسشنامه حاوی  23سوال در مقیاس پنج رتبه
ای لیکرت بود .اعتبار محتوا و صوری فرم های آماری آموزش
نامه توسط  10عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
تایید گردید .جهت پایایی آموزش نامه از ضریب آلفای

کرونباخ استفاده شد که نتیجه ی  0/97را برای فرم ها نشان
داد .در ابتدای ترم تحصیلی ،آموزش نامه پس از آموزش
نحوه استفاده از آن ،جهت تکمیل دراختیار دانشجویان و

نیز مربیان آنان قرار داده شد .در پایان کارآموزی آموزش
نامه گردآوری و داده های حاصل جهت تجزیه تحلیل

بنابر جستجوی منابع علمی در این زمینه و بررسی دانشکده

ذخیره گردید .جهت اعتبار محتوا و صوری پرسشنامه هاي

باليني برای این گروه یافت نشد و دانشکده های مربوطه ناچار

ساخته در اختیار اعضای هیات علمی دانشكده پرستاری و

های متولی آموزش دانشجويان فوريت پزشكي ،ابزار ارزشيابي
به استفاده از ابزارهای ارزشیابی رشته های دیگر به خصوص
پرستاری برای این گروه میباشند که در نوع خود اشکاالتی

را ایجاد میکند .لذا تدوین و به کارگیری ابزاری ساده،

عینی و مطابق با اصول ارزشیابی یعنی مشارکت ارزشیابی
شونده و مناسب برای دانشجویان این رشته ضرورت یافت.

در همین راستا پژوهشگران طی مطالعات گسترده تدوین
آموزش نامه را برای این امر مناسب یافتند .به همین دلیل

پژوهشگران اقدام به تدوین آموزش نامه ،به کارگیری آن
جهت دانشجویان فوریت پزشكي به هدف تاثیر بکارگیری
آموزش نامه بر رضایت دانشجویان فوریت پزشكي و ارزشیابی

بالینی آنان در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1392

رضایتمندی دانشجويان و مربيان ،پرسشنامه هاي پژوهشگر
مامایی قرارگرفت و بر اساس نظرات آنان اصالحات انجام شد.

جهت پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد که میزان  0/91را نشان داد .پرسشنامه های رضایتمندی

در پایان کارآموزی به مربيان و دانشجویان شرکت کننده ارایه
و پس از تکمیل گردآوری گردید .کلیه داده های گردآوری
شده توسط نرم افزار آماري  SPSSنسخه  16و با استفاده از

آزمون تی مستقل و ضريب همبستگي پيرسون مورد تحليل

قرارگرفت .سطح معناداری نیز  0/05در نظر گرفته شد.
یافته ها

در مجموع  33دانشجو و  2مربی در این پژوهش شرکت

نمودند

نمودند .میانگین سنی دانشجویان  25/6 ±6/86سال%75/8 ،

روش کار

نمرات رضایتمندی دانشجو از ارزشیابی توسط آموزش نامه

مجرد و میانگین نمرات ترم های گذشته  15/54 ± 0/83بود.

پژوهش از نوع مداخله ای می باشد .ابتدا تدوین آموزش

 2/55±0/62بود .بر اساس آموزش نامه ،میانگین نمرات خود

پزشکی( 33دانشجو) به  3گروه تقسیم و مربیانی که با

 ،2/81±1/03مربی دوم  2/74±1/01و نیز توسط هر دو مربی

نامه صورت گرفت .سپس دانشجویان کاردانی فوریت های

ارزیابی دانشجویان  ،2/96±1/03ارزشیابی توسط مربی اول

PSJ.umsha.ac.ir
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 2/77±1/01بدست آمد .ضريب همبستگي پيرسون نشان

یادگیری شده ،به آنان در کاربرد اصول و مفاهیم تئوری در

مربی اول ،بين نمرات خود ارزیابی دانشجویان با ارزشیابی

دانشجویان گرديده است [ .]7لطيفي 1390نیز در پژوهش

داد ،بين نمرات خود ارزیابی دانشجویان با ارزشیابی توسط
توسط مربی دوم ،بين نمرات خود ارزیابی دانشجویان با

ارزشیابی توسط هر دو مربی ،بين نمرات ارزشیابی توسط هر
دو مربی ،بین رضایتمندی دانشجویان با میانگین نمرات خود

ارزیابی آنان ،بين نمرات خود ارزيابي دانشجويان و معدل
ترم هاي گذشته آنان ،بين نمرات ارزشیابی توسط مربی

اول و معدل ترم هاي گذشته آنان ،بين نمرات خود ارزیابی

دانشجویان با ارزشیابی توسط مربی دوم و معدل ترم هاي
گذشته آنان ،بين نمرات خود ارزیابی دانشجویان با ارزشیابی
توسط هر دو مربی و معدل ترم هاي گذشته آنان ارتباط

مثبت معني دار وجود دارد (.)P˂0/05

خود تحت عنوان مقايسه تأثير ارزشيابي باليني به دو روش
پورت فوليو و متداول بر ميزان رضايتمندي دانشجويان

پرستاري چنین نتیجه گیری نمود كه رضايتمندي دانشجويان
گروه پورتفوليو در سه مورد (همسو بودن موضوعات موجود در
پورت فولیو با اهداف كارآموزي باليني ،ايجاد عالقه و انگيزه
براي مشاركت دانشجويان در يادگيري و ايجاد انگيزه براي

استفاده از كتاب ها و ساير منابع علمي) بیش از رضايتمندی

دانشجويان گروه متداول است .وی این مسئله را نشان دهنده
استقبال دانشجويان از شيوه هاي نوين و فعال يادگيري و

ارزشيابي می داند لذا ،پيشنهاد مي نماید تا از این روش جهت

ضريب همبستگي پيرسون همچنين نشان داد ،بين نمرات

ارزشيابي عملكرد باليني در پرستاري استفاده گردد [.]8
بر مبنای یافته های حاصل از پژوهش حاضر در مورد رضایت

مربی دوم و بين نمرات رضايتمندي دانشجويان و نمرات

نامه می توان اذعان نمود که این نوع ارزشیابی عینی ،ساده

رضايتمندي دانشجويان و نمرات ارزشیابی توسط مربی اول،

بين نمرات رضايتمندي دانشجويان و نمرات ارزشیابی توسط
ارزشیابی توسط هر دو مربی ارتباط معكوس معني دار وجود
دارد (.)P˂0/05

باالی دانشجویان فوریت های پزشکی از به کارگیری آموزش

و موثر است و مشارکت دانشجو را در فرایند ارزشیابی می
طلبد .به خصوص که دل آرام (  )1388نیز اظهار می دارد که
توجه به خودارزيابي دانشجويان مي تواند در حل مشكالت

بحث

ارزشیابی بالینی تا حدي راه گشا باشد [.]9

نبر اساس یافته های پژوهش ،نمرات حاصل از پرسشنامه

در نمرات كسب شده بر اساس آموزش نامه ،میانگین نمرات

رضایت افراد مورد پژوهش در گروه بسیار راضی (یعنی -92

انتظار ،نمرات ارزشیابی توسط مربی اول ( )2/81±1/03به

رضایتمندی دانشجو از ارزشیابی توسط آموزش نامه بیشترین

 )61بود .در مطالعه حسینی  1391تحت عنوان رضايتمندي

دانشجويان مامايي از ارزشيابي باليني به روش دفترچه ثبت
مهارت هاي باليني ،ميانگين رضايت كلي دانشجويان (62/7

از صد نمره) بود که همسو با مطالعه ی حاضر می باشد [.]5

در مطالعه آژ تحت عنوان ارزشيابي كارورزي زايمان
دانشجويان كارداني مامايي با مقايسه ي دو روش دفترچه

ثبت مهارت هاي عملكردي و چك ليست چنين به دست
آمد كه ،میزان رضایت از «دفترچه ثبت مهارت هاي باليني»

خود ارزیابی دانشجویان ()2/96±1/03به عبارتي در حد

عبارتي در حد انتظار ،نمرات ارزشیابی توسط مربی دوم
( )2/74±1/01به عبارتي در حد انتظار و نیز نمرات ارزشيابي

توسط هر دو مربی ( )2/77±1/01به عبارتي در حد انتظار

قرار داشت.

نمرات ارزشيابي در دانشجويان و مربيان بهم نزديك است.
شايد يكي از داليل تشابه ارزشیابی ها ،وضوح و عينيت

ابزار ارزشيابي بالینی دانشجویان باشد .البته همان گونه كه
نتايج پژوهش نشان مي دهد نموه خود ارزيابي دانشجويان

( )%85/7بود كه اين مسئله نشان دهنده رضايت بيشتر
دانشجويان از ثبت مهارت هاي عملكردي بوده است .که با

ی خود تحت عنوان مقايسه خود ارزيابي ،ارزشيابي همتا

همانند نتايج اين پژوهش ،کریمان در مطالعه ای تحت

باليني دانشجويان مامايي نشان داد که نمرات دانشجویان

دانشجویان مامایی نشان داد که استفاده از روش ارزشیابی

همتا اختالف معنا داری دارد .به گونه ای که ميانگين امتياز

نتايج مطالعه حاضر همسو مي باشد [.]6

عنوان تاثیر روش ارزشیابی پورت فولیو بر یادگیری و رضایت
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آموزش بالینی كمك نموده و نهايتا باعث افزایش رضایت

پورت فولیو ،موجب افزایش مشارکت دانشجويان در فرایند

قدري بيش از مربيان است .آتش سخن ( )1389در مطالعه

و ارزشيابي مدرس باليني در فرآيند ارزيابي مهارت هاي

به روش ارزشيابي استاد ،با روش خود ارزشيابي و ارزشيابي
خود ارزشيابي در مقايسه با امتياز مدرس باالتر بوده است
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تدوین آموزش نامه و تاثیر آن بر رضایت دانشجویان...
در واقع دانشجويان در مقايسه با مدرسان ،تمايل بيشتري به

هم داشتند كه اين مسئله نشان دهنده ي اعتماد ابزار

ارزشيابي ،امتياز دادن به پتانسيل خود نسبت به عملكرد

كه معدل باالتري داشتند ،نمره ارزشيابي باالتري داده بودند

تخمين بهتر عملكرد خويش دارند و در واقع نا آگاهي از فوايد

واقعي ،اغفال خويش و اطمينان بيش از حد به خود مي تواند

ارزشيابي مي باشد .از سوي ديگر ،مربيان هم به دانشجوياني
كه اين مسئله ،باز هم گوياي قابل اعتماد بودن اين ابزار
ارزشيابي مي باشد.

منجر به تخمين بيشتر عملكرد شود [.]10
 2002 Davisدر خصوص مقايسه ارزشيابي خود همتا ،هيات

يافته هاي به دست آمده از تحقيق ارتباط معكوس معني

زنان مطالعه اي انجام داده است .وي همبستگي مثبتی بین

همچنين ارزشيابي مربيان نشان داد يعني دانشجوياني كه

علمي و پرستاران بخش زنان بر روي  16دستيار تخصصي
نمره ارزيابي همتايان در هر سه حيطه كفايت باليني ،مهارت

هاي فردي و ارزيابي كلي به دست آورد اما ارتباط ضعيفي
ميان خودارزيابي و نظر مدرسان گزارش نمود [.]11

در مطالعه  Raghoebar-Kriegerو همكاران  2001نيز

در بررسي قابليت اعتماد دفترچه ثبت مهارت ها ،بين ثبت
اطالعات تشخيصي دانشجو با استاد همخواني وجود نداشت

که خالف نتایج تحقیق حاضر است [.]12
 Pierreو همكاران  2005در مطالعه اي اختالف معنا داری
در نمرات خود ارزیابی با نمرات واقعي در دانشجويان پزشكي

به دست آوردند .اگر چه همبستگي مثبت بين نمرات خود

ارزيابي و نمرات واقعي در ايستگاه هاي مهارت هاي كلينيكي
معاينه قلب و عروق ،برقراري ارتباط و راديوگرافي حاصل شد

اما در ايستگاه هاي معاينات گوارش و تفسير گازهاي خوني

و راديولوژي ،دانشجويان نمرات بيشتر و در سيستم تنفس و
معاينه سير رشد و تكامل نمرات كمتري به خود داده بودند

[ .]13نتايج اين تحقيق با نمره اي كه دانشجويان در تحقيق

داري را بين رضايتمندي دانشجويان با خود ارزيابي و

نمره باالتري كسب كرده بودند رضايت كمتري داشتند كه
اين مسئله به احتمال زياد مي تواند به سطح توقع باالتر اين

افراد از خودشان ارتباط داشته باشد.

در جهت تایید نتایج پژوهش حاضر ،نتايج مطالعه دل آرام

 1388تحت عنوان مقايسه خود ارزشيابي و ارزشيابي توسط
مربي در كار آموزي بارداري و زايمان دانشجويان مامايي
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد بيانگر آن است كه در اكثر

موضوعات مورد ارزشيابي كارآموزي بارداري و زايمان ،نمرات
خود ارزشيابي دانشجو و ارزشيابي مربيان تقريباً مشابه مي
باشد [.]9

 2004 Moretدر مطالعه اي تحت عنوان بررسي عملكرد
رعايت بهداشت دست در پرسنل ارائه دهنده خدمات

بهداشتي چنين نتيجه گيري كرد كه نمرات خود گزارشي

كاركنان با نتايج مشاهده عملكرد ايشان تفاوتي نداشته است
[ .]14اين نتايج همسو با نتايج تحقيق حاضر همسو است.

همانند نتایج اين پژوهش ،لطيفي  1390در مطالعه خود

حاضر در هر يك از فرم هاي ارزشيابي به خود داده بودند

تحت عنوان مقايسه تأثير ارزشيابي باليني به دو روش پورت

يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه ،با افزايش نمراتي كه

چنین نتیجه گیری نمود که در گروه پورت فوليو دانشجوياني

شده توسط مربيان هم بوديم ،از طرفي بين نمرات ارزشيابي

روش ارزشيابي داشتند و بالعكس [.]8

همخواني داشت.

دانشجويان به خود داده بودند شاهد افزايش نمره ارزشيابي

مربيان هم ارتباط قوي مثبتي وجود داشت كه اين مسئله

ميتواند به دليل عيني بودن ابزار ارزشيابي باشد به طوري
كه استفاده از اين ابزار توسط افراد مختلف نتايج يكساني را
نشان مي دهد.

فوليو و متداول بر ميزان رضايتمندي دانشجويان پرستاري

كه نمره پايين تر دريافت كرده بودند ،رضايتمندي كمتري از
همچنين برخالف پژوهش حاضر ،در تحقيق محمدي()1389
تحت عنوان درك خودكارآمدي دانشجويان رشته هاي

توانبخشي از شايستگي باليني و مقايسه آن با ارزشيابي

مربيان باليني چنین نتيجه گیری کرد كه ضريب همبستگي

همچنين يافته ها نشان داد كه هر چه ميزان نمرات خود

بين ارزيابي مربيان و درك خودكارآمدي باليني دانشجويان

رضايتمندي افزوده مي شود .در واقع دانشجويان قوي تر از

هرچند که با بررسي فرايندهاي آموزش نامه مي توان به

ارزيابي افزايش مي يابد به همان نسبت هم به ميزان
اين روش راضي تر بودند.همچنين اين ارتباط بين نمره خود

ارزيابي و معدل هم وجود داشت به عبارتي دانشجوياني كه
نمره خودارزيابي بيشتري به خود داده بودند ،معدل باالتري

در حد  r=0/04و معنا دار نیست [.]15

تفكر ،احساسات و همچنين وقايع مهمي دسترسي پيدا كرد

و مربي اين امكان را مي يابد كه نسبت به احساس دانشجو
ديد مناسبی پيدا كند .اصوالً دانشجوياني كه در مشاركت
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دوره  ،13شماره  ،2زمستان 1393

مجله علمی پژوهان
بحثهاي باز ترديد دارند ،كمتر از آموزش نامه استفاده مي

گردد براي اطمينان از دستيابي به تمامي اهداف كارآموزي،

برخالف نتایج این پژوهش ،نتايج پژوهش حسيني 1390

متولی این رشته ،و با تعدیالتی در مقاطع دیگر مورد استفاده

پزشكي مشهد از ارزشيابي باليني به روش دفترچه ثبت

گردد در هنگام ارزشيابي دانشجويان ،براي ارزشيابي عملكرد

كنند [.]16

تحت عنوان رضايت مندي دانشجويان مامايي دانشگاه علوم

مهارت هاي باليني نشان داد كه بين نمره كل رضايمندي

دانشجويان با سن ،معدل كل و سابقه اشتغال به كار رابطه

خطي معنادار وجود نداشت [.]5

این روش در دوره هاي طوالني تر ،توسط سایر دانشکده های

قرار گيرد.به برنامه ريزان و مدرسين دانشگاه پيشنهاد مي

دانشجو در طول يك دوره كارآموزي ،به ويژه اگر فرصتي
براي نظارت تنگاتنگ نبوده و امكان قضاوت صحيح فراهم

نگرديده است ،خودارزشيابي همراه با ارزشيابي استاد استفاده
نمايند.

نتیجه گیری

در مجموع ،اكثر دانشجويان از روش بکار گیری آموزش

نامه رضايت داشتند .شاید دالیل آن را بتوان در سادگی،
عینی بودن ،عدم نياز به تجهيزات ،امكانات خاص ،استقبال
دانشجويان از شيو ه هاي نوين و فعال ارزشيابي ،سازگاري

بيشتر این روش با تجربيات باليني مواجه شده در كارآموزي
و خوش آیند بودن روشهای ارزشیابی نوین نسبت به روشهای

سنتی و متداول عنوان نمود.

بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت كه استفاده از اين روش با
مشارکت فعال دانشجو در فرایند ارزشیابی در آموزش بالینی

به دانشجويان كمك مي كند تا با دانستن نقاط ضعف و
قوت خود و درگيری بيشتر در موضوعات آموزشي زمينه

خودآموزي براي خود را فراهم نمايند .بنابراين توصيه مي

تشکر و قدردانی

در پايان ،پژهشگران بر خود الزم مي دانند تا از حمايت هاي
مالي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي همدان

در اجراي اين طرح (با شماره ثبت /16/35/1/558پ) ،از

كليه دانشجويان فوريت پزشكي دانشكده پرستاري و مامايي
همدان و همچنین مربيان شركت كننده در اين پژوهش که
ما را یاری نمودند قدرداني و سپاسگزاري نمایند.
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Abstract
Introduction: Evaluation is the most sufficient approach to improve the quality of education. In order to
reach this goal, there have been many tools that one of them is logbook. Present study aims to estimate
the effect of using logbook on students’ satisfaction and clinical evaluation in Hamadan University of
Medical Sciences in 2013.
Methods: In this interventional study, 33 students were involved. The assessment content and face validity of the statistical forms and the questionnaire were approved by the members of the faculty. Cronbach’s alpha coefficient was obtained 97.0 for forms and 91.0 for questionnaires. The results were compared. Data was analyzed by SPSS 16 with T-test and Pearson correlation coefficient.
Results: Mean score of students’ satisfaction from evaluation by logbook was 2.55±0.62, mean score
of students’ self-evaluation was 2.96±1.03, evaluation score of first instructor was 2.81±1.03, evaluation score of the second instructor was 2.74±1.01 and also evaluation score of both instructors was
2.77±1.01. The results showed significant correlation, between students’ self-evaluation scores and evaluation scores of both instructors, between student’s satisfaction and their mean self-evaluation scores,
between students’ self-evaluation and evaluation score of both instructors and students’ academic marks.
However there was a significant inverse correlation, between student’s satisfaction and evaluation score
of both instructors (P<0.05).
Conclusion: According to the students’ satisfaction of using logbook and the same scores of self-assessment between students and teachers, one can suggest this approach in clinical education owing to its
effectiveness, objectiveness and acceptability.
Keywords: Logbook, EMS student, Self-evaluation, Satisfaction
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